


















































































 امتحان نهاية الفصل الدراسى االول فى مادة الدراسات األجتماعية

 اوال الجغرافيا

 السؤال االول : ) أ ( امامك خريطة للعالم وضح مدلول االرقام 

 جبال ................... (1

 هضبة  ................... (2

 المحيط ................... (3

 البحر.................. (4

 مضيق  ................ (5

 اقليم مناخى  ............ (6

 -بين القوسين :  )ب ( اختر االجابة الصحيحة مما

 اطلس (  –عمان  –البحر االحمر  –يقع نهر الليطانى وسط مرتفعات .......) الشام   (1

 الصحراوى( –االستوائى  –المدارى  –تنتمى مدينة نواكشوط لالقليم ..........) البحر المتوسط  (2

 القطبى الشمالى ( –الهادى  –االطلنطى  –تقع دولة جزر القمر فى المحيط ............) الهندى  (3

 البحرين (  –فلسطين  –قطر  -تقل نسبة الوفيات فى  الدول االتية ما عدا دولة ........)  الكويت (4

 السؤال الثانى ) أ ( اكتب كلمة ) صواب (  امام العبارة الصحيحة وكلمة ) خطا (  امام العبارة الخطأ :

 )     (      تمتد هضبة نجد وسط ليبيا   (1

 )     (   يم الصحرواوى  تنمو حشائش االستبس جنوب االقل (2

 )     (   تنخفض الكثافة السكانية فى المناطق الرعوية  (3

 )     (   يمثل سكان الريف غالبية سكان الوطن العربى  (4

 ) ب ( صنف الظواهر الطبيعية االتية 

 زاجروس    4     الشطوط    3    شبيلى    2    السافانا  (1

 ) ج( ما العالقة بين 

  الموارد االقتصادية والمشكلة السكانية 

  -السؤال الثالث : ) أ ( اكمل العبارات االتية :

 يستخرج الصمغ العربى من اشجار ........................  (1

 من الخصائص االجتماعية لسكان الوطن العربى ..................... (2

 تشرف دولتى اليمن و.............. على مضيق باب المندب  (3

 تمتد جبال ........................ على الساحل الشرقى للبحر المتوسط  (4

 ) ب ( بم تفسر : 

 لموقع الوطن العربى اهمية حضارية  .1

 ترتفع نسبة االعالة فى الوطن العربى  .2

 ) ج( ما مقترحاتك 

 حل مشكلة العشوائيات فى الوطن العربى  (1

 

 الورقة الثانية تابع االسئلة فى الورقة الثانية تابع االسئلة فى



 ثانيا : التاريخ

 السؤال الرابع ) أ ( صوب ما تحته خط 

 بالد اليمن والعراق الروم احنلت دولة  .1

  ثالث سنواتمكث الرسول ) صلى اهلل عليه وسلم ( فى بيت حليمة السعدية  .2

  عمر بن الخطابانشئت الشرطة فى عهد  .3

  ابو بكر الصديقتم فتح جزيرة قبرص فى عهد الخليفة  .4

 ) ب ( رتب االحداث التاريخية االتية من االقدم الى االحدث 

 بيعة الرضوان  -

 رحلة االسراء والمعراج  -

 الهجرة الى يثرب  -

 معركة ذات الصوارى  -

 موقعة القادسية  -

 غزوة الخندق  -

 السؤال الخامس ) أ ( لمن تنسب االعمال االتية  

 هـ 13انتصر على الروم فى موقعة  اليرموك  .1

 هـ 21الفرس فى معركة نهاوند انتصر على  .2

 هـ 3رجع بثلث جيش المسلمين فى غزوة احد  .3

 دليل الرسول) صلى اهلل عليه وسلم( فى الهجرة  .4

 ) ب ( ما المقصود بـ  

 الغزوة  .1

 الخوارج  .2

 )ج ( ما رايك فى 

 اعطاء عمر بن الخطاب الهل بيت المقدس امانا على انفسهم  .1

 اوامر الرسول ) صلى اهلل عليه وسلم( تصرف بعض الرماة فى غزوة احد ومخالفة .2

 السؤال السادس : ) أ ( ما الدروس المستفادة من : 

 نجاح خطة الهجرة للرسول ) صلى اهلل عليه وسلم(    .1

 انتصار المسلمين فى غزوة بدر رغم قلة عددهم  .2

))  بذل الرسول) صلى اهلل عليه وسلم( الجهد والتعب من اجل ارساء قواعد الدولة االسالمية  ) ب (

 الجديدة ومن بعده فعل الخلفاء الراشدين الكثير ايضا لنفس الغرض ....  (( فى ضوء العبارة وضح 

 اذكر اسس بناء دولة الرسول ) صلى اهلل عليه وسلم( فى المدينة  -1

 بم تفسر : -2

 عمرو بن العاص فى فتح مصر )أ ( رغبة 

 )ب( كان النظام القبلى هو السائد فى شبه الجزيرة العربية قبل االسالم 

 ما النتائج المترتبة على  -3

 هـ6صلح الحديبية       -  انشاء االسطول االسالمى فى عهد عثمان بن عفان  -أ
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